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O Brasil encontra-se entre os países mais atingidos por desastres naturais de alta magnitude. No ano de 2011, o 

país estava na 6ª colocação entre os países mais prejudicados por esses eventos. A razão para esta colocação é a 

ocorrência de inundações e deslizamentos de terra, causando a morte de mais de 1.000 pessoas e prejuízos materiais de 

R$ 10 bilhões em perdas diretas neste mesmo ano (HARMELING; ECKSTEIN, 2013). Com isso surge a necessidade 

de desenvolver metodologias para conter ou mitigar perdas causadas por tais eventos. Algumas tecnologias estão em 

grande expansão, como a internet e aplicativos que disponham de dados geográficos, sendo que a internet é uma ótima 

forma de disseminar informações, ainda mais no Brasil que ocupa a quinta colocação em número de usuários que 

possuem acesso a ela (MENDONÇA et al 2009).  Devido a essa facilidade de acesso e a curiosidade da população, que 

passa bastante tempo conectada, há um aumento na procura de informações geográficas como rotas, endereços, pontos 

turisticos, viagens entre outros. Portanto uma alternativa interessante está na união de um aplicativo web com 

informações geográficas e de desastres naturais, tornando eficiente a disseminação da informação entre a população e 

também realizar a mobilização dos órgãos gestores. O objetivo do presente estudo foi verificar a viabilidade de 

desenvolver um aplicativo para disponibilizar mapas digitais com informações referente a desastres naturais. Foi 

elaborado um questionário com perguntas objetivas, contendo questões pessoais, onde os entrevistados responderam as 

seguintes perguntas, onde residem, referente ao tempo que permanecem na internet, se utilizam ou tem contato com 

mapas, frequência de uso de mapas digitais e relevância de situações de ocorrência de desastres naturais em mapas 

digitais. Esse questionário foi disponibilizado na internet durante três dias e divulgado através de redes sociais. No total 

128 pessoas responderam ao questionário, sendo que 53% eram homens, 47% mulheres e 82% residem no município de 

Dois Vizinhos - PR. A maioria dos participantes conectam-se à internet diariamente, isso pode ser atribuído ao fato que 

a maioria dos participantes da pesquisa são estudantes, e essa classe normalmente é a que acessam com mais frequência 

a internet. Cerca de 91% dos participantes utilizam mapa de alguma forma, seja no trabalho, estudos, em viagens, 

pesquisas e outros. Apenas 2% dos entrevistados preferem mapas impressos, sendo que 58% têm buscado um mapa 

digital sempre que precisam resolver algum problema, como: viajar, menor caminho de uma cidade a outra, busca de 

endereços de restaurantes e entre outros, esse resultado aponta que a grande maioria dos entrevistados tem usado dessa 

tecnologia e ficando evidente um grande potencial para o mercado dos mapas digitais. Embora na região onde foi 

realizada a pesquisa, não haja ocorrência frequente e significativa de desastres naturais, cerca de 87% dos entrevistados 

consideram importante a disponibilização de informações sobre estes eventos em mapas na web, o que pode ser uma 

ferramenta de auxílio para os gestores municipais e estaduais. No entanto na rede mundial existem poucas informações 

geográficas quanto a desastres naturais, logo esse questionamento consolida a necessidade de existência de aplicativos e 

mapas com informações dessa categoria. 
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